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„Българско наслед-
ство” е многонацио-
нален форум, кой-
то се провежда от 
три години в град 
Балчик, подготвян с 
много старание, ен-
тусиазъм и любов, 
форум, който събира 
различни хора, с раз-
лични занимания, от 
различни държави и 
краища на България. 
Тези хора имат една 
главна цел по време 
на форума – да по-
кажат как с обич и 
голяма родова памет 
съхраняват българ-
ското в себе си. 

Удивително е това, 
което се вижда. Тол-
кова много хора, кои-
то не живеят в Бъл-
гария, с български 
корени,  пазят в себе 
си България. 

Когато се роди през 
2014 г. идеята за този 
форум, най-напред 
се включиха беса-
рабските българи от 
Буджака, поколения 
българи, родени в 
Молдова и Украйна, 
но запазили българ-

щината в себе си. 
Посочвам имената на 
първите ни сътруд-
ници. Всеки от тях, 
с живота и делата си 
досега, е родолюбив 
пример за подража-
ние: 

ГРАД ТВАРДИЦА: 
Галина Желяпова /
диригент на Българ-
ски женски хор от 
гр.Твардица/; Мая 
Врагалева-Бодлева /
общински служител 

Елате на Международния форум „Българско 
наследство” в Балчик, за да подхраните 

родолюбието си!

в гр.Твардица/, Иван 
Желяпов /бивш кмет 
на гр.Твардица, сега 
покойник/, Захарий 
Пармакли /кмет на 
гр.Твардица/, Татяна 
Папурова, Ала Кара, 
Георгий Димов, Ни-
колай Кирнев, Павел 
Паскалов, Наталия, 
Маша Попова.

ГРАД ТАРАКЛИЯ: 
Сергей Филипов /
кмет на гр.Тараклия/, 
Надежда Танова /

Поздравителен адрес до българската диаспора 
в Молдова и Украйна, по случай Празника 29 октомври

директор на Регио-
налната библиотека, 
координатор на фо-
рума/, Димитър Бо-
римечков /поет, пи-
сател, журналист/, 
Иван Боримечков /
театрал/, Виктория 
Войтович /общински 
служител/,Ана Вой-
тович /служител в 
Рег.библиотека/; по-
етите от Клуб „Вдъх-
новение”, краеведът 
Георги Танов, отец 
В а с и л и й  Ш а г а н , 
проф.Мария Паслар 

/ректор на Тара -
клийския български 
университет/,проф.
Николай Червенков, 
доц. Елена Рацеева, 
проф.Олга Радова 
Каранастас,  доц.д-р 
Васил Кондов, д-р 
Иван Думиника, д-р 
Иван Забунов.

С.ГОРНА АЛБОТА 
– Ансамбъл „Ассор-
ти” с ръководители 
сем.Нелли и Петър 
Новикови.

С . К А З А К Л И Я , 

АТО ГАГАУЗИЯ: 
кметът  Григорий 
Киор; хор „Севда” 
с диригент Палагия 
Чобан и мениджър 
Зинаида Головчук; 
народен оркестър 
„Дуйгун” с ръково-
дител Григорий Да-
наджи.

С.ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ: 
Ана Малешкова /
поет, писател, краев-
ед/, Николай Куртев 
/писател, краевед/, 
Иван Пармакли /
поет/.

От 2016 г. във фо-
рума „Българско на-
следство” се вклю-
чиха бесарабски бъл-
гари от Украйна. Те 
станаха наши големи 
приятели и лауреати 
на фолклорния кон-
курс:

С.ВИНОГРАДНОЕ: 
Ансамбъл „Буджак” с 
р-л Николай Велев. 

С . Т Ъ Р Н О В К А : 
Ансамбъл „Златно 
класче”с р-л Юлия 
Любецкая и Ансам-
бъл „Чучулички”с 
р-ли П.Нечипуренко 
и Анатолий Волчо.

Благодарение на го-
лямото си българско 
сърце г-жа Татяна 
Ковтун-Гайдаржи, 
учителка, организира 
участието във форума 
на: 

С.НОВИ ТРОЯН: 
Вокален ансамбъл 
„Български сърца”.

С.КРИНИЧНОЕ: 
Детски народен тан-
цов състав „Извор-
че”.

Това стана възмож-
но с безвъзмездната 
помощ на д-р Милен 

Врабевски, предсе-
дател на Фондация 
„Българска памет” 
София.

Четвъртото изда-
ние на МФ „Българ-
ско наследство” ще 
бъде на 24-26 август 
2018 г. Ще се състо-
ят традиционно две 
конференции по ис-
тория на тема: „100 г. 
Санстефански мирен 
договор” и „За етно-
логията на българи-
те”; една литературна 
дискусия и предста-

вяне поредния брой 
на списание „Форум” 
и вестник „Балчиш-
ки телеграф” с мате-
риали, написани от 
участници в конфе-
ренциите.

Каня всички бъл-
гари от нашата ди-
аспора в Молдова, 
Украйна, Румъния, 
Сърбия, Македония, 
Унгария и другаде 
по света, които не 
са забравили българ-
ските си корени, да 
дойдат в Балчик и да 
ги подхранят с още 
българщина.

Благодаря на всич-
ки участници в МФ 
„Българско наслед-
ство”, с които под-
държаме родните 
си корени свежи и 
устойчиви на вре-
мето.

Честит празник на 
бесарабските българи 
– 29 октомври!

Маруся КОСТОВА
Директор на МФ 

„Българско 
наследство” 

гр.Балчик, 
България


